
יַאת ָאָדם ָלעֹוָלם ְלִלמוד תֹוַרת ַהּסֹוד  .א ִעַקר ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ה , ּ ְזּכֶ ּוָבֶזה ּיִ
ְלּגוָליו ל ּגִ ְּלַתֵקן ּכָ ּ.  

ִלמוד תֹוַרת ַהּסֹוד ּיִ  .ב ַּרק ּבְ ּ ה ְלַגן ֵעֶדן ָהֶעְליֹוןּ  .ְזּכֶ

י תֹוָרה ִיְלַמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש   .ג ים וְלַחֵדׁש ִחדוׁשֵ ָּהרֹוֶצה ְלַהְחּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָכל יֹום  .ּבְ

ים וְמֻתָקִנים  .ד ים טֹוִבים ֲאֻרּכִ ה ְלַחּיִ ְזּכֶ ִלמוד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ּיִ ּּבְ ּּ ּּ ּ. 

ִּלְזּכֹות ִלְגַמר ֲחִתיָמה טֹוָבה ַעל ְיֵדי ִלמוד  .ה ּ ֹזַהר ַהָקדֹוׁשּ ּ. 

ּבִ  .ו ַמת ָהַרׁשְ ר ְלִנׁשְ ַּהלֹוֵמד ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ִמְתַקׁשֵ ּ ְוזֹוֶכה ִלְהיֹות י "ּּ
ידוִכים ֲהגוִנים ַפְרָנָסה ְוׁשִ ְלָחנֹו ּבְ ָּסמוך ַעל ׁשֻ ּ ְּ. 

ַמִים   .ז ָרֵאל ִיְלְמדו זַֹהר ַהָקדֹוׁש ְוִיְזּכו ְלִיְרַאת ׁשָ חוֵרי ִיׂשְ ל ּבַ ּּכָ ּ ּּ ּ
ָמָתםְטהֹוָרה  ּוְלִזיווִגים ִמׁשֹוֶרׁש ִנׁשְ ּבִ, ּ  .ע"זיי "ַעל ְיֵדי ָהַרׁשְ

ל   .ח ָרֵאל ֲחֵבִרים לֹוְמִדים זַֹהר ַהָקדֹוׁש וְבָכך ֶנֱאָגד ֶאת ּכָ ל ִיׂשְ ְּכָ ּ ּ ּ
ָרֵאל' ַהד ְכָלל ִיׂשְ אי, ִמיִנים ּבִ לֹו ַזּכַ ּכֻ ּוְבָכך ִנְהֶיה דֹור ׁשֶ ּ ְ ד , ּ ּוִמּיַ

ַרֲחִמים  .ִנְגָאִלים ּבְ

 
  



  

ּבִ – ל ָהַרׁשְ זַֹהר ְתרוָמה קכ( י"ַּהַהְבָטחֹות ַהְגדֹולֹות ׁשֶ ּּבְ   – :)ח"ּ
י ׁשִ ן יֹוַחאי ָאַמר ַרּבִ   :א"זיעְמעֹון ּבֶ

ַמִים ָוָאֶרץ ים , ֵמִעיד ֲאִני ָעַלי ׁשָ ה ֶאת ָהַרּבִ ַזּכֶ ל ַהּמְ ּכָ ֲהָפַצת ַהזַֹהר ַהָקדֹוׁש[ׁשֶ ּּבַ ּ[  
לֹׁש ַמֲעלֹות ׁשָ ה ּבְ ל ָאָדם זֹוֶכה ָלֶזה, ִמְתַעּלֶ ֵאין ּכָ   ַּמה ׁשֶ
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ג  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  

  

  ]א"ב ע"זוהר פרשת בלק דף ר[

ּתו ָפַתח ְוָאַמר ּ ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ) דברים כ(, ּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּ
ה ְוגֹו ִביִלין ְדאֹוַרְייָתא', ְלָתְפׂשָ ַּכָמה ָטִבין ִאיּנון ָאְרִחין וׁשְ ּ ּ ְּדָהא ְבָכל ִמָלה , ּ ּ

ּוִמָלה א, ָּמה ֵעיִטיןִּאית ַכ, ּ ַּכָמה ַמְרְגָלאן ְדָקא ְמַנֲהָרן ְלָכל , ַּכָמה ָטִבין ִלְבֵני ָנׁשָ ּ ּ
ְּוֵלית ָלך ִמָלה ְבאֹוַרְייָתא, ְסָטר ה ַכָמה ּבוִציִנין ְמַנֲהָרן ְלָכל ְסָטר, ְ ְּדֵלית ּבָ ּּ ַהאי . ּ

ֵטיה ְּקָרא ִאיהו ְכפום ְפׁשָ ּ יה. ּּ יה ְכפום ִמְדָרׁשֵ ְּוִאית ּבֵ ּ יה ָחְכָמָתא ִעָלָאה.ּּ ּ ְוִאית ּבֵ ּ ּ ,
ְְלִאְזַדֲהָרא ְלַמאן ְדִאְצְטִריך ּ אֹוַרְייָתא ָתִדיר. ּ ְתַדל ּבְ ַּזָכָאה חוָלֵקיה ָמאן ְדִאׁשְ ּּ ּ ּ ּ.  

ים ְלִהָלֵחם ָעֶליָה ) דברים כ(, ּעֹוד ָפַתח ְוָאַמר[ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּ
ה ְוגֹו ַּכָמה טֹו. 'ְּלָתְפׂשָ ִביֵלי ַהתֹוָרהּ ִּבים ֵהם ַדְרֵכי וׁשְ ּ ָכל ָדָבר ְוָדָבר ֵיׁש , ּ ֲהֵרי ּבְ ּׁשֶ
ַּכָמה ֵעצֹות ַּכָמה טֹובֹות ִלְבֵני ָאָדם, ּ ְמִאירֹות ְלָכל ַצד, ּ ַּכָמה ַמְרָגִליֹות ׁשֶ ּּ ּ ְָוֵאין ְלך , ּ

ֵאין ּבֹו ַכָמה ֵנרֹות ְמִאיִרים ְלָכל ַצד תֹוָרה ׁשֶ ָּדָבר ּבַ ּ ּ ָּפסו. ּ ּק ֶזה הוא ִכְפׁשוטֹוּ ְוֵיׁש , ּּ
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ָצִריך, ּּבֹו ְכִפי ִמְדָרׁשֹו ְְוֵיׁש ּבֹו ָחְכָמה ֶעְליֹוָנה ְלַהְזִהיר ְלִמי ׁשֶ ֵרי ֶחְלקֹו ִמי . ּ ַאׁשְ
תֹוָרה ָתִמיד ַתֵדל ּבַ ִמׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ[.  

ה ְתַדל ּבָ ָּמאן ְדִאׁשְ ּ יה, ּ תֹוַרת ְיָי) תהלים א(, ַּמה ְכִתיב ּבֵ  ֶחְפצֹו ִּכי ִאם ּבְ
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה ֶּאָלא ָמאן . ְֲאַמאי ָדא ָסִמיך ְלָדא. ְוָהָיה ְכֵעץ, ּ

אֹוַרְייָתא יֹוָמם ָוָלְיָלה ְתַדל ּבְ ְּדִאׁשְ א, ּ תול ַעל , ָלא ִליֱהֵוי ְכָאָעא ְיֵביׁשָ ֶּאָלא ְכֵעץ ׁשָ ּ
ין. ַּפְלֵגי ָמִים ָרׁשִ יה ׁשָ יה ְקִליִפין, ַּמה ִאיָלן ִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ יה מֹוָחא, ּ , ְּוִאית ּבֵ

יה ַעְנִפין יה ַטְרִפין, ְּוִאית ּבֵ ְּוִאית ּבֵ יה ָפְרִחין, ּ ְּוִאית ּבֵ א, ּ יה ִאיּבָ ְבַעת . ְּוִאית ּבֵ ׁשִ
ר, ִּזיִנין ִאֵלין ְבָעה ָעׂשָ ְבִעין, ַּסְלִקין ְלׁשִ הו . ְלׁשִ ּאֹוף ִמִלין ְדאֹוַרְייָתא ִאית ּבְ ּ ּ

ָטא ִדְקָראְפ א. ׁשָ ְּדָקא ָרִמיז ָחְכָמָתא, ֶרֶמז. ְּדָרׁשָ . ָרִזין ְטִמיִרין. ִגיַמְטִרָייאֹות. ּ
ָּרִזין ְסִתיִמין ִאֵלין ַעל ִאֵלין ר. ּ ָּפסול ְוָכׁשֵ ִּאיסור ְוֶהיֵתר. ָטֵמא ְוָטהֹור. ּ ִּמָכאן . ּ

ָטָאן ַעְנִפין ְלָכל ְסָטר, ּוְלָהְלָאה ִּמְתַפׁשְ ָּלאו ִאיהו , ְוִאי ָלאו, ְּכֵעץ ַוָדאיְוָהָיה . ּ
ָחְכְמָתא   .ָחָכם ּבְ

ה[ ַתֵדל ּבָ ִמׁשְ ִּמי ׁשֶ ּ ּ ַּמה ָכתוב ּבֹו, ּ תֹוַרת ה) תהלים א(? ּ ֶחְפצֹו ' ִּכי ִאם ּבְ
ּוְבתֹוָרתֹו ֶיְהֶגה יֹוָמם ָוָלְיָלה ְָלָמה ֶזה ָסמוך ָלֶזה. ְּוָהָיה ְכֵעץ, ּ ּ ַתֵדל ? ּ ִמׁשְ ֶּאָלא ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ

תֹוָרה יֹוָמם ָוַלְיָלה תול ַעל ַפְלֵגי ָמִים, לֹא ִיְהֶיה ְכֵעץ ָיֵבׁש, ּּבַ ֶּאָלא ְכֵעץ ׁשָ ּ ּ ָמה . ּ
ים ָרׁשִ , ְוֵיׁש ּבֹו ָעִלים, ְוֵיׁש ּבֹו ֲעָנִפים, ְוֵיׁש ּבֹו מַֹח, ְּוֵיׁש ּבֹו ְקִלפֹות, ִאיָלן ֵיׁש ּבֹו ׁשָ

ר-ְּוֵיׁש ּבֹו ְפִרי , ְּוֵיׁש ּבֹו ְפָרִחים ְבָעה ָעׂשָ ְבָעה סוִגים ֵאלו עֹוִלים ְלׁשִ ּ ׁשִ ְבִעים, ּּ , ְלׁשִ
ט ַהִמְקָרא ֶהם ְפׁשַ ַּגם ִדְבֵרי תֹוָרה ֵיׁש ּבָ ּ ּ רֹוֵמז ָחְכָמה, ְּדָרׁש, ּ ִּגיַמְטִרָיאֹות, ֶרֶמז ׁשֶ ּ ,

ּסֹודֹות ִנְסָתִרים ֵאלו ַעל ֵאלו, סֹודֹות ְטִמיִרים ּּ ּ ר, ּ ָּפסול ְוָכׁשֵ ִּאסור , הֹורָטֵמא ְוָט, ּ ּ
ִטים ָהֲעָנִפים ְלָכל ַצד. ְּוֶהֵתר ִּמָכאן ָוָהְלָאה ִמְתַפׁשְ ּ ְּוָהָיה ְכֵעץ ַוַדאי, ּ  -ְוִאם לֹא . ּ

ָחְכָמה   .]ֵאינֹו ָחָכם ּבְ

א ְבִריך הוא, ָּתא ָחֵזי ַתְדֵלי ְבאֹוַרְייָתא ַקֵמי ֻקְדׁשָ ַּכָמה ֲחִביִבין ִאיּנון ְדִמׁשְ ְּ ּ ּ ּּ ּ ,
ְּדֲאִפילו  ּ ָעְלָמאּ ָלא, ְבִזְמָנא ְדִדיָנא ַתְלָיא ּבְ ָלא ְלַחּבְ , ְּוִאְתְייִהיב ְרׁשו ִלְמַחּבְ

א ְבִריך הוא ָפִקיד ֵליה ִעָלַווְייהו ֻּקְדׁשָ ּ ּ אֹוַרְייָתא, ְ ַתְדֵלי ּבְ ַּעל ִאיּנון ְדָקא ִמׁשְ ּּ ּ .
א ְבִריך הוא ְּוָהִכי ָאַמר ֵליה ֻקְדׁשָ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר, ְּ ִג, ּ ּין חֹוֵביהֹון ַסִגיִאין ּבְ

ְּדָחָטאן ְלַקָמאי ּ ִדיָנא, ּ ְּוִאְתַחְייבו ּבְ ּ.  
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רוך [ תֹוָרה ִלְפֵני ַהָקדֹוׁש ּבָ ַתְדִלים ּבַ ִמׁשְ ְּבֹא וְרֵאה ַכָמה ֲחִביִבים אֹוָתם ׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ִח, ּהוא עֹוָלם ְוִנְתָנה ְרׁשות ַלַמׁשְ ַהִדין ָתלוי ּבָ ְזַמן ׁשֶ ֲאִפלו ּבִ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ִחיתּ , ית ְלַהׁשְ

רוך הוא ְמַצֵוהו ֲעֵליֶהם ַּהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ ְּ תֹוָרה, ּ ַתְדִלים ּבַ ַּעל אֹוָתם ַהִמׁשְ ּּ ְְוָכך אֹוֵמר , ּ

רוך הוא ָּלֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר: ּ ָחְטאו ְלָפַני , ּ ים ׁשֶ ְגַלל ַהֲחָטִאים ָהַרּבִ ּּבִ
ְּוִהְתַחְיבו ְבִדין ּ.[  

ים, יםָיִמים ַרּבִ ָּדא ָבַתר ָדא, ְּתָלָתא יֹוָמא. (ָמאי ַרּבִ ים, ּ , ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ
ים, ּאֹוף ָהָכא ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָּדא ָבַתר ָדא, ְּתָלָתא יֹוִמין) ָיִמים ַרּבִ ּ ,

ָמָתא ְתמֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ְּדִאׁשְ ים ְתָלָתא יֹוִמין ִאיּנון. ּ ְּמָנָלן ְדָיִמים ַרּבִ ּ , ִּתיבִּדְכ, ּ
ים) ויקרא טו( ה ִכי ָיזוב זֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ְּוִאׁשָ ּּ ים ִאיּנון. ּ ֶּאָלא . ְּוִכי ָיִמים ַרּבִ

ְּתָלָתא יֹוִמין ָדא ָבַתר ָדא ים, ּ ּאֹוף ָהִכי ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים . ִאְקֵרי ָיִמים ַרּבִ
ים ְּתָלָתא יֹוִמין ָדא ָבַתר ָדא, ַרּבִ ּ ְתמ, ּ ְּדִאׁשְ ָמָתאּ ְָתא ְוַאְפִקיד ָלך . ֹוְדָעא ֶדֶבר ּבְ ּ

ֵני ֵביִתי) ָּכל(ַעל  ִחית ֶאת ֵעָצה. ּבְ ָּדא ַתְלִמיד ָחָכם ְדָדא ִאיהו ְבָמָתא, ּלֹא ַתׁשְ ּ ּ ,
ְּדִאיהו ִאיָלָנא ְדַחֵיי ּ   .ִאיָלָנא ְדָיִהיב ִאיִבין, ּּ

ים[ ים, ָיִמים ַרּבִ ה ָיִמים ֶזה ַא(? ַּמה ֶזה ַרּבִ לֹׁשָ יםׁשְ . ַּחר ֶזה ִנְקְראו ָיִמים ַרּבִ
ים ַּאף ָכאן ִכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ּ ּנֹוָדע ֶדֶבר ) ּ ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ׁשֶ לֹׁשָ ּׁשְ

ִעיר ה. ּבָ לֹׁשָ ים ֵהם ׁשְ ָיִמים ַרּבִ ִין ָלנו ׁשֶ ִּמּנַ ָכתוב ? ּ ּׁשֶ ה ִכי ָיזוב ) ויקרא טו(ּ ְּוִאׁשָ ּ ּ
ּזֹוב ָדָמה ָיִמים ַרּבִ ים ֵהם. יםּ ה ָיִמים ֶזה ַאַחר ֶזה ? ְוִכי ָיִמים ַרּבִ לֹׁשָ ֶּאָלא ׁשְ

ים ְַגם ָכך. ִנְקָרִאים ָיִמים ַרּבִ ּ ים , ּ ִּכי ָתצור ֶאל ִעיר ָיִמים ַרּבִ ה ָיִמים ֶזה -ּ לֹׁשָ  ׁשְ
ִעיר ּנֹוָדע ֶדֶבר ּבָ ָּבֹא ַוֲאַצְוך ַעל . ַּאַחר ֶזה ׁשֶ ֵני ֵביִתי) ָּכל(ּ ִּחית ֶאת ֵעָצה לֹא ַתׁשְ: ּבְ

ִעיר- הוא ּבָ ּ ֶזה ַתְלִמיד ָחָכם ׁשֶ הוא ֵעץ ַהַחִיים, ּ ּׁשֶ ּנֹוֵתן ֵפרֹות, ּ   ].ִּאיָלן ׁשֶ

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה ְתָזָבא ִמן ִדיָנא, ַּההוא ְדָיִהיב ֵעיָטא ְלָמָתא, ּ ְּלִאׁשְ ּ ,
ה ְּואֹוִליף לֹון ָאְרָחא ְדָיֲהכון ּבָ ִחי, ּ ּת ֶאת ֵעָצה ִלְנדֹוַח ָעָליו ַגְרֶזןְּוַעל ָדא לֹא ַתׁשְ ּ ,

ְּלַנְדָחא ָעֵליה ִדיָנא א ְמָלֲהָטא, ּ ָנא, ְּוָלא ְלאֹוָשָטא ָעֵליה ַחְרּבָ ּנָ א ְמׁשָ ַהִהיא , ַחְרּבָ
י ְדָעְלָמא ַאר ִאיְנׁשֵ ִּכי ִמֶמּנו ֹתאֵכל. ְדָקְטָלא ִלׁשְ ּ יה. ּ ָלא ָאִכיל ִמּנֵ ְּוִכי ַההוא ְמַחּבְ ּ ,

ּ ִכי ִמֶמּנו ֹתאֵכלֶּאָלא. ָלא ַּהִהיא ְדָכל רוִחין ַתִקיִפין , ַּהִהיא ִטְנָרא ַתִקיָפא, ּ ּ ּ
ה ין ָנְפִקין ִמּנָ ְּוַקִדיׁשִ א ְבַהאי ָעְלָמא, ּ ְּדֵלית ֲהָנָאה ְוִתיאוְבָתא ְלרוַח ֻקְדׁשָ ּּ ֶּאָלא , ּ
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ּאֹוַרְייָתא ְדַההוא ַזָכָאה ַּכְבָיכֹול ִאיהו ְמַפְרֵנס ָלה, ּ ּ ּיב ָלה ְמזֹוָנא ְבַהאי ְוָיֵה, ּ
ִנין ְדָעְלָמא, ָעְלָמא ַּיִתיר ִמָכל ָקְרּבְ ּ ּ.  

ָּדָבר ַאֵחר ֶאת ֵעָצה [ ֵצל ִמן ַהִדין וְמַלֵמד -ּ ּנֹוֵתן ֵעָצה ָלִעיר ְלִהּנָ ּ אֹותֹו ׁשֶ ּ ּ
ֵיְלכו ָבה ּאֹוָתם ֶדֶרך ׁשֶ ּ ּ ְ ִחית ֶאת ֵעָצה ִלְנדַֹח ָעָליו ַגְרֶז, ּ ְּוַעל ֶזה לֹא ַתׁשְ ּ ִּלְנֹדַח ָעָליו . ןּ

יט ָעָליו ֶחֶרב לֹוֶהֶטת, ִּדין נוָנה, ְולֹא ְלהֹוׁשִ י , ֶּחֶרב ׁשְ ָאר ַאְנׁשֵ הֹוֶרֶגת ׁשְ ּאֹוָתה ׁשֶ
ִּכי ִמֶמּנו תֹאֵכל. ָהעֹוָלם ּ ל אֹוֵכל ִמֶמּנו. ּ ְּוִכי אֹותֹו ְמַחּבֵ ֶּאָלא ִכי ִמֶמּנו . לֹא? ּ ּ ּ ּ
ה, תֹאֵכל הּאֹוָתה, אֹותֹו ֶסַלע ָקׁשָ ָכל רוחֹות ֲחָזקֹות וְקדֹוׁשֹות יֹוְצאֹות ִמֶמּנָ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ל אֹותֹו ַצִדיק עֹוָלם ַהֶזה ֶאָלא תֹוָרתֹו ׁשֶ ֵאין ֲהָנָאה ְוַתֲאָוה ְלרוַח ַהֹקֶדׁש ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ .
נֹו עֹוָלם ַהֶזה יֹוֵתר ִמָכל ָקְרּבְ ִּכְבָיכֹול הוא ְמַפְרֵנס אֹוָתה ְונֹוֵתן ָלה ָמזֹון ּבָ ּּ ּ ּ ת ּ

  .לעולם אמן ואמן'  ברוך ה].ָהעֹוָלם
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רבי אלעזר חסמא ] "ח"ג י"פ: [ל הקדושים במסכת אבות"אמרו חז
תקופות וגימטריות פרפראות , הן הן גופי הלכות, אומר קינין ופתחי נדה

  ".לחכמה

שמביאין , נו מידי דגריר לבאפרפראות לחכמה היי: "ל"י ז"ופירש רש
כן העוסק לדרוש , לפני הסעודה שום דבר וממשיכין לבו של אדם לאכילה

שיש בהן חכמה , תיבות שבתורה בגימטריא הן הן מממשיכין אותו לחכמה
  ".גדולה

עם לבן : "על דברי יעקב אבינו] 'ב ה"בראשית ל[ובפירושו על התורה 
כלומר עם לבן , ג"גרתי בגימטריא תרי: "י"אומר רש] ה, לב, בראשית" [גרתי

  .ופירוש זה מיוחס לרבי משה הדרשן, "ג מצוות שמרתי"הרשע גרתי ותרי

: על דברי אחשוורוש להמן במגילת אסתר] ב"ג ע"י[ובגמרא מגילה 
: מפרשים התוספות, "הכסף נתון לך והעם לעשות בו כטוב בעיניך"
 - 165 -כלומר הכסף " [רמז לו שיתלה עליו, ץ'גימטריא דהכסף עולה הע"

  ].העץ

ל בחיבורי קדשו הרבה בפרפראות לחכמה "א ז"וגאון עוזינו החיד
כמבואר בכל חיבורי קדשו , ולעשות ציצים ופרחים בגימטריות לתורה

ונראה להביא מדבריו , ופעמים הרבה כתב בענין הגימטריא, א"זיע
' רכת ג קונטרס אחרון מע-חלק ספרים (הקדושים בספרו שם הגדולים 

הראשונים נוחי נפש היה רצונם " גימטריאות: "וזה לשונו, )'אות ב
ועוד . וזימנין דמשכחת בתלמוד ובמדרשים כמה גימטריאות, בגימטריאות

ראיתי , "רמזים וגימטריאות): "'אות א' קונטרס אחרון מערכת ר(שם 
לרבינו בעל הרוקח בכתב יד ולרבינו אפרים בכתב יד שמרבים לעשות 

ל רומזים מגימטריא של "וכמעט רוב דרשות רז,  וגימטריאותרמזים
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ובספר פענח , ומעין דוגמא בפרפראות רבינו יעקב בעל הטורים. הפסוקים
ל בספר הנחמד מנות "ש אלקבץ הלוי ז"והרב המקובל עיר וקדיש מהר. רזא

הרבה , הלוי מביא משם רבינו אלעזר מגרמיזא בעל הרקח בספר שערי בינה
ל "ונותן לו את השבח כי משתדל לרמוז דרשות רז,  דרך זהגימטראות על

: וזה לשונו, )ז"אות כ' מערכת ג(ועוד כתב בספרו דבש לפי . בפסוק
 ספר ישן בשם רבינו -" כי לא דבר רק הוא מכם"גימטריאות עולה כמספר 

  ).וכן נמצא בספר פענח רזא(, ל"יהודה החסיד ז

ת חות יאיר "ספרו המופלא שוב, ל כתב"והגאון רבי חיים יאיר בכרך ז
מצאתי בספר כנפי יונה שאם אפשר להעלות פסוק : "וזה לשונו, )י"ס ר"ס(

מכתבי קודש לרמוז ראשי תיבות וסופי תיבות וגימטריות לשמות 
  .הקדושים ועניני עליונים מה טוב ומה נעים

והמובחרים שבגימטריות הם אותן המכוונים בלי דוחק וצורך חשבון 
שבזה נדחק הרב בעל , או עם האותיות, ועם הכולל והמלה, מספר קטן

או שנצרך לצרף שני מיני , ]בעל כנפי יונה-[י "ובכמה מקומות בכ, הטורים
רמזים ראשי תיבות או סופי תיבות עולה בגימטריא ובכהאי גוונא חילוף 
, אותיות ראשי תיבות וסופי תיבות עם הגימטריא או דברים רחוקים מאלה

כי ודאי אחר החיפוש יראה וימצא אלפים , ת הזמן בהם אסורובכולם לבלו
  . והיא מלאכה ואינה חכמה, ורבבות

, אל ישלך אחר גיוו, בלבבו והוא מוטעם ונכון בלי דוחק' רק אשר נתן ה
כי הוא סימן טוב לנשמתו , רק יכתבנו לזכרון ויהיה בעיניו כמוצא שלל רב

". וקדוש יאמר לו,  גבוהשיש לו יניקה ומבוא במקום, חלק אלוה ממעל
ט הביא "אות מ' מערכת ג(ל בספרו נפש חיים "י ז"הגאון רבי חיים פאלאג

ל בספרו נפש היפה "י ז"ועיין גם לבנו רבי יצחק פאלאג, )עיין שם, דבריו
  ).'אות י' מערכת ג(

להגאון הרב הגדול החסיד המקובל רבי " דרך הקודש"ובהקדמת ספר 
עד העיד על רבו איש האלקים ולו דומיה ה, ל"מנחם מנדל משקלוב זצ

שהעמיד את ספריו על חכמה : ל"א מווילנא זצוק"רבינו הגדול הגר, תהילה
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, ]ז"דף ט[א "מ משקלוב ח"והובא במבוא לכתבי הגרמ, ש"זו דגימטריאות ע
  .והבן, ועיין שם עוד בארוכה בזה

 )'פרק א' שער ל(ע בספרו פרדס רמונים "ל זי"ק ז"ואיש האלקים רמ
, והגימטריאות, ידיעת סודות תורתינו הקדושה הוא על ידי הצירופים: "כתב

, וראשי פסוקים, ותוכי תיבות, וסופי תיבות, וראשי תיבות, והתמורות
ועניינים אלו נשגבים . וצירוף אותיות, ודילוג אותיות, וסופי פסוקים

על פי כי יתחלפו , וסודם נשגב ואין בנו כח להשיגם לרוב העלמם, ונעלמים
', ועל זה נאמר ארוכה מארץ מדה וגו, דרכים אלו לאין סוף ולאין תכלית

, אחר העכול החומר העכור, ועינינים אלו אנחנו מקוים שיתגלו אחר התחיה
ועיין שם , ל"עכ" וישאר הצורה כחפץ יוצרה, ואחר שיצרף הגוף הנגוף

  . שהאריך למאוד מאוד בעניני הגימטריא וכלליה

ג "ג דל"ספ(ל בספרו עץ אבות על מסכת אבות שם "ץ ז"והגאון יעב
שאין אדם דן , כללו של דבר גימטריא וגזירה שוה דינן שוה: "כתב) ב"ע

אותן מעצמו על מנת לחדש דברים אשר לא שערום אבותינו הקדמונים 
ל ומסורת רבותינו זה "רק אם לקיים דברי חז, בעלי הקבלה האמיתית

 ובזה האופן ראוי לחפש אחר גימטריאות ,ויש כאן שכר הרבה ליטול, מותר
מצוה להביא , כזה ראה וקדש, לסמוך עליה דברים ישרים הנאמרים באמת

עיין בכל , "כסף מחירה לא ישקל, וכל המרבה הרי זה משובח, מן החדש
ג מנחם "נדפס מחדש על ידי הרהה "שמנה לחמו"בספר ועיין (, דבריו שם
  ).באריכות דבריו, א"וויין שליט

ן "וצא בזה היה עושה הרב הגדול מאריה דארעא דישראל הרב המגוכי
ל בגימטריא "לרמוז דרשות רז, ו"רבי משה גלאנטי השני רבה של ירושלים ת

אשר בלי , ל קונטרס בזה בסוף ספר קרבן חגיגה"ונדפס להרב ז. של הפסוק
ל "בלוי זמן וטורח כמעט היה שורה עליו רוח חכמה לכוון דרשות רז

והביא בספר . ח שם"כמו שהעיד עליו נכדו הרב המגי, של הפסוקבגימטריא 
כנפי יונה שאם יעלה רמז בפסוק בראשי תיבות וסופי תיבות וגימטריא 

. ש"ע" בכיון למספר שמות הקודש ועניינים עליונים מה טוב ומה נעים
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וכן במערכת , ז"אות ט'  מערכת צ-ועיין עוד בשם הגדולים חלק הספרים (
  .)ד"אות כ' ר

ל הקדושים וגדולי ישראל לדורותיהם ראינו לנכון "ולאור כל דברי חז
מעט מזעיר ממה שהתגלה לנו , להגיש לפני לומדי הזוהר ישראל הקדושים

בסייעתא דשמיא רמזים נפלאים ועצומים לרמז על כוחו הרב של רבי 
:  וכמו בת קול יוצאת מן השמים ומכרזת–א ותורתו "שמעון בר יוחאי זיע

 א וכל לומדי הזוהר הקדוש מתקשרים לנשמתו–י ובתורתו " ברשבהזהרו

 

ל שכל תלמיד חכם שאומרים "פירשו רבותינו ז:  וזה לשונו)ערך דובב( כתב בספר פלא יועץ ]א[

כמו , כשותה יין קונדיטוןונחת רוח הנאה ר ויש לו דבר תורה משמו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקב

ל "זמ אלשיך "הרמוונגלה ה שמד שפעם אחת היכתוב בספרים ... ,מסכת שקליםשכתוב בירושלמי 

  .ל"עכ, שהיה לומד ספרו בתמידותסיבה מפני , אחד מתוך ההפיכהלוהציל , בהקיץ

ולא אמרה , לשמעתא בי מדרשאאלעזר אמר ' אזל ר): ...א" צז ע-ב "צו ע(ל ביבמות "אמרו חז

 דאמר רב יהודה ?מאי טעמא קפיד כולי האיורבי יוחנן . ... שמע רבי יוחנן איקפד. יוחנן' משמיה דר

 אלא אמר דוד ?וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים? "אגורה באהלך עולמים"מאי דכתיב : אמר רב

דאמר רבי יוחנן . ז"דבר שמועה מפי בעוהיהי רצון שיאמרו , רבונו של עולם: לפני הקדוש ברוך הוא

 שפתותיו -כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה : משום רבי שמעון בן יוחי

וחכך כיין הטוב הולך לדודי "? מאי קראה: יצחק בן זעירא ואיתימא שמעון נזירא' אמר ר. דובבות בקבר

מר של ענבים כיון שמניח אדם אצבעו עליו מיד מה כו. ככומר של ענבים". למישרים דובב שפתי ישנים

  . אף תלמידי חכמים כיון שאומרים דבר שמועה מפיהם בעולם הזה שפתותיהם דובבות בקבר, דובב

 אבל, עולמות' מכל מקום איך דר בב, היינו להבין): ...  דרוש ז-חלק שני (, יערות דבשוביאר בעל ה

וכך שפיר אמרינן , עומדת שם, תלבשת שם בלומדיםאז נשמת צדיק מ, כשאומרים דבר שמועה מפיו

כך אמרו שפתותיו , בהבלא דגרמיגם נתלבשת בגוף בקבר , בעולם הנצחי ובזה העולם, עולמות' דר בב

ראה ). [ דרוש טז-חלק ראשון , ועיין עוד ביערות דבש(, ל"שנתלבש בגוף בקבר עכ, דובבות בקבר

באדם נשאר : סוד לוז, בענין כותל המערבי] ים לוצאטורבי משה חי[ל "ל זצ"בליקוטים מכתבי הרמח

הבלא ' ויש שם גם חלק מן הנפש והיא נק. ועליו יבנה הגוף לתחית המתים, עצם אחד בקבר הנקרא לוז

ואותה , ל"ס זה לוז שעליו יבנה הבנין לע"וה, נשאר הכותל המערבי, כן הוא בבית המקדש. דגרמי

 ].הבלא דגרמי' הקדושה השורה עליו נק

אם אומרים חידושים של תלמיד חכם : כתב, )מערכת חת(ע "ח הטוב זי"ובספר תורה וחיים להרי

פרשת ' חלק ג( כמבואר בזוהר הקדוש בא מעולם העליון לאותו מקוםהרי הוא , שכבר בעולם העליון

יהו דא, פנון אתר פנון אתר לרבי פנחס בן יאיר, שמעו חד קלא דהוה אמר: ל"וז, )א"כ ע"פנחס דף ר

פקיד לההוא , כד איהו בההוא עלמא, דתנינן דכל אתר דצדיקא אתחדש ביה מלי דאורייתא, גבייכו

לחדתא בההוא אתר דאמרין מלי , וכל שכן כד שראן בגוויה צדיקייא אחרנין, אתר ואתי ליה לגביה
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ק נבראים "ומכח לומדי ומפיצי הזוה, בלי ספק ונשענים על כוחו הרב
ושכינתא , מלאכים לאלפים ולרבבות המלמדים סנגוריה על עם ישראל

  .עילאה חופפת על הבנים

ק כאשר יהיה " אשר כבר אמרו בזוה–וכל ישראל חברים מקשיבים 
  ".לציון גואל"תיכף ובא " נישתא חדאכ"

נשקו בר ") ב"י' פרק ב(בתהילים בספר בדי ערבות כתב לבאר הנאמר 
 ".פן יאנף ותאבדו דרך כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו

 שהלומד "ישקני מנשיקות פיהו" מלשון "נשקו בר": אפשר לבאר
שזה , נקרא תבואה מבוררת וזכה" בר", י מתדבק בנשמתו"תורת הרשב
פן " למה –בר יוחאי " בר"י מלשון "ועוד רומז לתורת הרשב, תורת הסוד

 

דתין ואשכח אלין צדיקייא מח, כגוונא דא דהוה אתי רבי פנחס בן יאיר למפקד לאתריה, דאורייתא

  .ואתחדש כמלקדמין ההוא מלה דרבי פנחס בן יאיר קמיה, מלין דאורייתא

, שהוא בא אצלינו, שמעו קול אחד שהיה אומר פנו מקום לבי פנחס בן יאיר: תרגום הזוהר

פוקד לאותו מקום ] העליון[כשהוא בעולם ההוא , דבכל מקום שהצדיק חידש בו דברי תורה, שלמדנו

כעין , ולומדים שם תורה, וכל שכן ששורין בו צדיקים אחרים לקדש אותו מקום, ובא אליו] בעולם הזה[

ומצא אלו הצדיקים מחדשין דברי תורה ונתחדש אותו דבר , זה הנה בא רבי פנחס בן יאיר לפקוד מקומו

  . עתה מתחדש לפניו כאן, רבי פנחס בן יאיר, תורה שאמר מלפנים

המדפיס ספרים מממונו להוציא לאור : בעולם הבאעל ידי הפצת ספריו זוכה לישב במחיצתו ) א

ותרבה , שהרי על ידו יצא החיבור לעולם, תורה זוכה ויושב במחיצת התלמידי חכמים מחברי הספרים

ל "והנה אמרו חז. ב - .לא היו לומדים בו, ואילו היה גנוז למקצועות המשכן בירכתיים, הדעת בכל עת

ולפי זה הגורם שיהיה החכם חי אחרי , כדאיתא שם' בבות וכושפתותיו דו) ב"ו ע"דף צ(במסכת יבמות 

החכם , ואין ספק כשהוא בא לעולם הבא, שהרי הוא גרם להחיותו, גם הוא זוכה ויושב במחיצתו, מותו

א איסטרולסה בספרו בן אברהם "הגאון מהרח( .בעצמו עם סיעת מרחמוהי יוצאין לקראתו לקבל פניו

  .)ב"ג ע"פרשת וישלח דף כ

בעולם האמת יוצא לקראתו ומקביל , דהמדפיס ספרי החכם, רבי יהודה החסיד מובא בשם וכן

  . ומלמד עליו סנגוריא, פניו

ח "צ מהרי"ונא לעיין בהסכמת הגה, עיין שם' בחלום וכו:  הספר של הצדיק הוא נשמת הצדיק)ב

ל "ח פלאגי זצ"מהר עוד ראה( .אודות הוצאה לאור, "צדקה ומשפט"לספר , זוננפלד זכותו יגן עלינו אמן

מביא שהציון , ר מסאדיגורא זכותו יגן עלינו אמן"גם האדמו. )אות ריז' ע ס"מ, "תורה וחיים"בספרו 

 .והספר של הצדיק הוא לנשמת הצדיק, להצדיק הוא בשביל הגוף והנפש
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 ואם לא –שהלימוד הזה משבית חרון אף מהעולם " יאנף ותאבדו דרך
אשר זה מביא , "ותאבדו דרך", שזהו, בתורה' תלמדו לא תדעו להבין רצון ה

  ". אשרי כל חוסי בו",  אשר על כן–ו "ח" כי יבער כמעט אפו"-ל

  666=  כולל 1+  אותיות 12 + 653: גימטריה" שרי כל חוסי בוא"

  666=  התיבות 3+ לימוד זוהר בשמחה 

  666= שמעון ' ר

  666= י מגננו "הרשב

רצה לומר שעל ידי לימוד הזוהר בשמחה מגין עלינו זכותו של התנא 
ובזכות לימוד תורתו נגאל ברחמים גאולה פרטית , ע"י זי"האלוקי הרשב

ותחזינה . "יראו ענינו וישמח לבנו אמן כן יהיה רצון, ל ישראלוגאולת כל
   .א"בב" עינינו בשובך לציון ברחמים

לכן יתלהבו הלבבות וישמחו החברים ביודעם שתורתם ומעשיהם 
ובספרא דא יפקון  "– ובזכותכם נזכה לרחמי שמים מרובים –עושים פירות 

  .במהרה בימינו אמן" מן גלותא ברחמי

 את כל היהודים הקדושים  התורה ושמחת לומדיהונברך בברכת
  .בקרוב במהרה דידן החפצים בקרוב הגאולה ברחמים
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מניןכ) 717(בגימטריא 
  תיקון העולם

  ]זהו תיקון העולם: ביאור[

  כמנין) 621(בגימטריא 
  איש יקר

  ]הלומד אידרא קדישא הוא איש יקר[

  כל אויבי היהודים ימותו

  ]בזכות לימוד האדרא נינצל[
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כמנין) 853(בגימטריא 
)ב, בראשית י( בני יפת גמר ומגוג

  ]אידרות נינצל ממלחמת גוג ומגוגבלימוד ה[

כמנין) 430(בגימטריא 
  צדיק יסוד עולם

  ]ע הוא מעמיד את העולם"י זי"שכל הדבק בתורת הרשב [

  טיהודי פשו
ועוד שאפילו , כל יהודי פשוט הלומד זוהר נחשב לצדיק יסוד עולם[

  ]הפשוט ביותר חייב ללמוד זוהר הקדוש

  עיקר הגאולה
  ]ור הזוהרתלוי בא[

  ב"אל קעידה בארה
 ]הזוהר מציל מהם[

  נפש
 ] אור הזוהר-יסוד הנפש [

  חיים חדשים
 ]שהלומד זוהר זוכה לחיים חדשים[

  חידוש אמונה
ומי שלא לומד חסר לו , ועוד שזהו עיקר האמונה, זוכה לחידוש האמונה[

 ]אמונה

  היהדות
 ]זהו עיקר היהדות[
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  טיפול ברגליים
 ] עיקבתא דמשיחא–ועוד הוא תרופה לדור הרגליים , והוא רפואה לרגליים[

כמנין) 1026(בגימטריא 
תורה קדושה

 ]הר הקדושוחיוב מהתורה ללמוד ז[

  העולם בפני תיקונו הסופי
 ]באחדות ולימוד הזוהר הקדוש יתוקן העולם בשלימות[

כמנין) 455(בגימטריא 
 וחסד ירדפוניטוב

ובאחדות , שכל הזוכה לארגן ולסיים אלף סיומים של הזוהר הקדוש[
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי "מובטח לו ש, ישראל אפשר בקל לזכות לכך

 "].חיי

כמנין) 1434(בגימטריא 
לקראת בואו של משיח

 ]. לימוד הזוהר–יח שזוהי ההכנה הטובה ביותר לבואו של המש[

  ישראל יגאלו בזכות האבת
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  .] לעורר זכות אבות ולגאולה שלימהואז יזכו כל ישראל[

כמנין) 1307(בגימטריא 
תקנת השבים

 ]זוהי תקנת השבים ותיקון חטאת נעורים[

  תרומה לביטחון ישראל
ורמים האמתיים הם הת, ואכן בחורי ישראל הלומדים זוהר הקדוש[

, וללמוד בו, וחובה על חייל לשאת בכיסו זוהר הקדוש, לבטחון ישראל
ועל , וזכות לימוד הזוהר תגן גם על חבריו, ומובטח לו שישוב לשלום לביתו

 ].עם ישראל

כמנין) 1387(בגימטריא 
  פצצת אטום אירנית

 ]. מציל ומגןהרוהזו, הפצצת אטום בגלל הערב רב[

כמנין) 802(בגימטריא 
שכר מצוה מצוה

ובלימוד הזוהר נזכה לדור שכולו , עלות ורק לקיים מצוותלבכך זוכה [
 ].זכאי
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  'חייב להתקרב לה
  ].'חייב להתקרב לה, אוטומטית, הלומד זוהר[

   ועזריהלחנניא מישא
הלומדים זוהר ינצלו מאש בעולם כך כל , כמו שהם ניצלו מכבשן האש[

  ].ומאש של גיהנום, הזה

  מחלת הסרטן
  ].ינצלו ויתרפאו החולים[

  מקרי מות
  ].ו"מגן שלא יהא מקרה מות ח[

כמנין) 1330(בגימטריא 
   נצח ישראל לא ישקר

  ].זה נצחיות עם ישראל שלומדים זוהר הקדוש[

  יו באהבה ואחוה שלום ורעותאלו יצליחו ויח
  ].הלומדים זוהר הקדוש הם יצליחו ויחיו באהבה ואחוה ושלום וריעות[

כמנין) 1304(בגימטריא 
  המשכן משכן העדת

  ].בלימוד הזוהר והסוד בונים משכן לשכינה הקדושה[
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כמנין) 1218(בגימטריא 
  ל שלנוארץ ישרא

  ].רק כך נזכה לארץ המובטחת בשמחה ובנחת[

כמנין) 1238(בגימטריא 
  ואברך מברכיך ומקללך אאר ונברכו

 אחד –מפיצי הזוהר ומזכי הרבים המתנהגים כאברהם אבינו עליו השלום [
  ]. יזכו לברכת אברהם–היה אברהם 

יןכמנ) 453(בגימטריא 
  הקל קול יעקב

זאת אומרת שהבטחה של הקול קול יעקב ] [ואז לא יהיו הידיים ידי עשו[
ולכן גם הליטאים שמחביאים את לימוד הזוהר חייבים , היא בלימוד הזוהר
, רבי ישראל סלנטר, א"כמו גדולי ישראל ובראשם הגר, ללמוד זוהר ברבים

  "].וגבר ישראל"ובכך יהיה , םיהחזון איש ועוד צדיק, החפץ חיים

   כמנין) 1081(בגימטריא   .1

  אנא שבו בתשובה
ובכך , הרבים הגדול שמעורר את כולם ללמוד זוהר הקדוש הוא המזכה[

  ].חוזרים עם ישראל בתשובה
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כמנין) 1484(בגימטריא 
  שראלרזי התורה עם י

  ].שמלמד ומפיץ את תורת הסוד לעם ישראל[

כמנין) 633(בגימטריא 
  תהיה בריא

  ]על ידי הזוהר תהיה בריא[

  יותר טוב
  ]תלמד זוהר ויהיה לך יותר טוב[

  גוב האריות
  ].הן ברוחניות והן בגשמיות, וכך ינצלו מגוב האריות כדניאל בשעתו[

  ראוי לפרסום
  ].צריך לפרסם בגדול את הזוהר הקדוששכל אחד [



כ  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1277(בגימטריא 
  רעידת אדמה בישראל

 -ששעה נחשב למליון שנה תורה בחול , הלומד זוהר בשבת בשמחה[
וכולם . (מציל מרעידת אדמה בישראל. זה א) א"עיין מאורות הזוהר ח(

כשכך יעשו כל . ב). ל"רח, םובעול, ובאירן, בהודו, ילה'זוכרים מה שקרה בצ
נחשב כרעידת אדמה רוחנית , וילמדו זוהר בשבת בשמחה, היהודים

  ].ובוודאי מיד יבוא משיח צדקינו

כמנין) 1429(בגימטריא 
  ישראל יגאל בזכות אבות

ועם ישראל יגאל במהרה בזכות , אבות הקדושים יבקשו את הגאולה[
  .]הזוהר

כמנין) 1035(בגימטריא 
  ויפה שעה אחת קודם

  ].שצריך להזדרז להירשם בספר החיים[

  כובש את יצרו
,  ולכן גם הזקנים שכביכול יש להם דעה–" איזהו גיבור הכובש את יצרו["

כולם בלימוד הזוהר ינצחו את היצר , וגם הנערים שיש להם תסיסת היצר
  ].ושהויתעלו בקד, הרע

      



כא  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

 

כמנין) 943(בגימטריא 
  ת אליה הנביאאשולח לכם 

, ילמדו זוהר הקדוש" הבל פה שאין בו חטא"כשילדי ישראל הטהורים [
ועוד הרוצה לזכות , מיד השם יתברך שולח לנו את אליהו הנביא לגאולנו

  ]. ילדיו הטהורים זוהר הקדושילמד עם, לגילוי אליהו הנביא זכור לטוב

  

כמנין) 997(בגימטריא 
  ואני תפילתי

, למד עם ילדי ישראל זוהר הקדוש, אם רוצה אתה שתתקבל תפילתך[
  ].וזוהי סגולה לקבלת התפילה

כמנין) 655(בגימטריא 
  אנא בכח גדולת ימינך

, מגביר את החסדים העליונים, וד זוהר הקדוש באחדות ואהבהישיבת לימ[
  "].עושה חיל' ימין ה, רוממה' ימין ה"ואז 



כב  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1309(בגימטריא 
  שאלי שלום ירושלים

להרבות שלום , י עליו השלום שזוכים על ידי לימוד תורתו"ישועות הרשב[
  ].ושלימות ירושלים

כמנין) 1679(בגימטריא 
  בסוכות תשבו שבעה ימים

וזוכים , שהשכינה הקדושה חופפת על ישראל, "עליהם יומם' וענן ה["
וכמו שתמיד היה , ח"עיין ירושלמי יבמות ע[, "סכותה לראשי ביום נשק"ל

על סכנת , את הפסוק הזה" אבי עזרי"דורש בפתיחה לירחי כלה מרן בעל 
נינצל ,  התאחדות עם ישראל בלימוד הזוהר הקדושובזכות, ]האטום

כמו שהתורה צוותה עלינו בסוכות תשבו שבעת , ועוד, ממלחמת גוג ומגוג
  ].כך חייבים ללמוד את הזוהר הקדוש כל השבוע בלי הפסק, ימים

כמנין) 347(בגימטריא 
  מלך עז פנים

  ]. פניםכוח לומדי הזוהר מנצח את מלך עז[

  ארמילוס
  ].ואת ארמילוס הרשע[



כג  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  נאסראלה
  ].ואת נסראלא[

  אירופים
  ].ואת שונאי ישראל בני עשו וישמעאל[

  חג פורים
וכמו בחג הפורים נזכה , גוג עם ישראל את הניסים והנפלאותחואז י[

  ].ונראה את כל האותות והמופתים הנפלאים

יןכמנ) 1486(בגימטריא 
  ימית את הרשעים

  ].ובזה ימותו כל הרשעים וינצלו הצדיקים[

כמנין) 383(בגימטריא 
  ל ארך אפים-א

  "].ל ארך אפים- א" זוכים למידת , בזה שכל יהודי לומד זוהר הקדוש[

כמנין) 424(בגימטריא 
  האידרא רבא

  צדיק טהור
  ] האדרא והזוהר נחשב צדיק טהורהלומד[

  משיח בן דוד



כד  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

בזכות שכל יהודי ויהודי לומד זוהר הקדוש ובזכות לימוד האידרא יבוא [
  ].משיח בן דוד

      

כמנין) 1096(בגימטריא 
  ליהודים היתה אורה ושמחה

  "].שמחהליהודים היתה אורה ו" לימודו זוהר ברציפות ובזכותכם [

כמנין) 1012(בגימטריא 
  אנרגיה גרעינית

כולם יודעים . ומציל מפצצת אטום, זהו האנרגיה הגרעינית האמיתית[
" מפעל הזוהר העולמי"והאמת ש, שיש מרכז לאטום בסביבות בית שמש

 זה -שמגן על עם ישראל , שנמצא בבית שמש הוא מרכז האטום האמיתי
  ].כנגד זה

כמנין) 621(בגימטריא 
  כל אויבי היהודים ימותו

  ].תלמדו זוהר במירון ואז כל האויבים ימותו[



כה  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 836(בגימטריא 
  )עם הכולל(יום כיפורים הקדוש 

הרוצה לקבל קדושת יום הכיפורים ולכפר כל העונות אפילו באמצע [
ם "כמו שכתב הרשב, ילמד האידרות הקדושות במירון בשמחה, השנה

' י: ה יום שנתנו בו לוחות האחרונות"ד, א"א ע"ב דף קכ"בפירושו במסכת ב
בתשרי הוא יום הכיפורים נתרצה המקום בשמחה לישראל ואותו היום ירד 

ועל ידי שילמוד האדרא בשמחה יזכה שהקדוש . ל"עכ, משה והלוחות בידו
  ].נותיו בשמחהברוך יכפר עו

ַּהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים : ל"וז, ועוד אפשר לבאר על פי דברי ליקוטי הלכות ּ ּ
יַח ִחיַנת ָמׁשִ ָּהֲאִמִתִיים ּבְ ַמְכִניִסין ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה, ּ ּׁשֶ ּ ְ ּ ל , ּ ֵּהם יֹוְדִעים ַהסֹוד ׁשֶ

ּבִ ַרׁשְ ית ַמֲאָמר ָסתום ׁשֶ ֵראׁשִ ּי ִגָלה ָעָליו ע"ּּבְ ֶהם ׁשֶָּפִנים ' ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעֹסק ּבָ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִנים ַהָקדֹוׁש ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ .

ל ְתׁשוָבה ְּלַהְכִניס ֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ֵּאין יֹוֵדַע ִכי ִאם ַהַצִדיִקים ַהְגדֹוִלים ָהֲאִמִתִיים, ּ ּ ּ ּ ּ ִּכי , ּ
ָּכל ַצִדיק ֲאִמִתי הו ּ ּ יַחּ ִחיַנת ָמׁשִ ית ַמֲאָמר , א ּבְ ֵראׁשִ ל ּבְ ּהוא יֹוֵדַע ַהסֹוד ׁשֶ ּ

ְבִעים ַאְנִפין  ר יֹוַחאי ִגָלה ָעָליו ׁשִ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרּבִ ָּסתום ׁשֶ ּ ּ ֶהם ּ ּנֹוֲהִגין ַלֲעסֹק ּבָ ׁשֶ
הוא ֵסֶפר ַהִתקוִני ֶרת ְיֵמי ְתׁשוָבה ׁשֶ ֱאלול ַוֲעׂשֶ ֵאלו ַהָיִמים ּבֶ ּּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ , ּם ַהָקדֹוׁשּ

ית ַמֲאָמר ָסתום ֵראׁשִ ִחיַנת ּבְ ֵאלו ַהָיִמים הוא ַעל ְיֵדי ּבְ ִּכי ָכל ֶדֶרך ַהְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ ּ ּ.  
ָנה ֲהָלָכה ו(   )ִּהְלכֹות רֹאׁש ַהׁשָ

  .י לתשובה גדול כמו יום הכיפורים"מכאן רואים שכח הרשב

כמנין) 609(בגימטריא 
  וברכהשלום 

  ].לימוד האדרא במירון יביא עלינו ברכה ושלום[



כו  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 976(בגימטריא 
  אלעזר בר שמעון

מעורר גם את זכות בנו התנא , י עליו השלום"לימוד האדרא אצל הרשב[
  ].ע"האלוקי רבי אלעזר זי

  נטורי קרתא
  ].לומדי הזוהר הם שומרי העיר האמתיים[

  ם סוףקריעת י
  ]זיווגים ופרנסה[

וזוכים , יקרע להם את הים' ה, י"בלימוד הזוהר והתקשרות לנשמת הרשב[
ולפרנסה ברויח , י הוא השדכן"כי הרשב, לזיווגים אמתיים משורש נשמתם

  ].י"כי הם סמוכים על שולחן הרשב, ובשפע

כמנין) 1183(בגימטריא 
  שתהיה לנו שנה טובה

וכדאי מאוד שכולם , זכות לימוד הזוהר נזכה לשנה טובה ומבורכתב[
לסימן טוב והצלחה לכל , ילמדו זוהר הקדוש על השולחן בראש השנה

  ]השנה

  ודויד בן ישי מלך על כל ישראל
, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, באמת לימוד הזוהר הקדוש הוא תיבת נח[

לימוד הזוהר שהוא מחייב אותנו להתמיד ב, ע"ל זי"וכמו שרבנו הרמח
, ובזכות זה נזכה למלכות דויד בן ישי, להצלת עם ישראל, כתיבת נח

  ].א"בב



כז  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1435(בגימטריא 
  ישראל יגאלו בזכות אבות

  .]בת מעורר זכות אבות ומחיש הגאולהלימוד האדרא בש[

כמנין) 1440(בגימטריא 
  לרחוק ולקרובשלום שלום 

וידוע ] [לימוד האדרות בשבת מחזיר את ישראל בתשובה ומרבה שלום[
גם יהודי בקצה העולם , כשיהודי מתחזק כאןע "זי ישראל מסלנט ידברי רב

  ].חוזר בתשובה

  תגידו שלום על ישראל
ר בניהו "כמו שסיפר הרב הצדיק המקובל הר, תלמדו את האדרות בשבת[

ר זקן המקבלים "ר ועט"מפי מו) ת נהר שלוםראש ישיב(א "שמואלי שליט
ה ששמע מפי המקובל האלקי "ר יצחק כדורי זללה"המקובל האלקי כמהר

, בכל שבת קודש" אדרא רבא"ל שהיה קורא כל ה"ר סלמאן אליהו זצ"ח
ל "לרבנו האריז" עץ חיים"ושאל אותו מפני מה עושה כן והשיב לו שכל 

הוא כמו שאני חוזר " אדרא רבא"הוברגע שאני קורא " אדרא רבא"מקורו ב
 תביאו גלל זהוב, א"זיע, ל"לרבנו האריז" עץ חיים"על כל הספר הנורא 

  ].ברכה ושלום על ישראל

      



כח  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  

כמנין) 876(בגימטריא 
  תיבת נוח

  ]זהו התיבת נח של עם ישראל[

  מרן עובדיה יוסף שיחיה
וכל תורת הסוד , ו בתורה בלי הפסקא שבזכות עמל"זכות מרן שליט[

ונודע מבזמן רבנותו בקהיר על ידי הבנים והנכדים של [שגור על לשונו 
) י" תש–ז "בשנים תש" (אהבה ואחוה"אחד הרבנים החשובים מקהילת 

לבד משקידתו , שהיה שוקד ומתמיד בלימוד הזוהר הקדוש ותורת הסוד
שיבת המקובלים וכולם  ופעם אמר דרשה בי–ס התורה "על כל חלקי פרד

 מגן על ,]התפעלו לראות איך שכל העץ חיים שגור על לשונו בעל פה

  ].א"ולאורו נלך לקבל פני משיח צדקינו בב, הדור כולו

כמנין) 992(בגימטריא 
  עול מלכות שמים

  ].בלימוד הזוהר נקבל עול מלכות שמים וזוכים ליראת שמים אמיתית[

  רפא חולי עמו ישראל
 ].בלימוד הזוהר ממשיך רפואות לכל עם ישראל[



כט  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

כמנין) 1062(בגימטריא 
  אוהב שלום ורודף שלום

  !!!].למד זוהר, יות ולהרבות שלוםכלהרבות ז[

כמנין) 604(בגימטריא 
  ישראל סבא

  ].וזכה לאחרים שילמדו, והרולמד ז, לך בדרך ישראל סבא[

  אור וישועה
  ].מביאים לעולם אור וישועה" מפעל הזוהר העולמי"ותפים בשכל ה[

כמנין) 742(בגימטריא 
  קץ כל בשר

ועוד שעל ידי כן תזכה , "קץ כל בשר"למד וסיים האידרות ובכך תינצל מ[
  ].לתיקון השלם

  אדום ישמעאל עמלק
כמו שכתוב שבסוף הגלות יתחברו , מגן מאדום ישמעאל וקליפת עמלק[

  ]אדום וישמעאל ועל ידי לימוד האידרות נינצל

  השפעה האירני



ל  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  ].מבטל כל השפעת האירנים שיתבטלו כעפרא דארעא[

כמנין) 679(בגימטריא 
  יחי עם ישראל

  ].זוהר הקדושמזל ישראל יעלה מעלה מעלה בזכות סיומי ספר ה[

כמנין) 1193(בגימטריא 
  מקרבת את הגאולה

  ].למד האדרות הקדושות ותקרב את הגאולה[

  גוג ומגוג ומשיח צמח בן דויד המלך ומקדש
ולהתגלות , בלימוד האדרות הקדושות נזכה להינצל ממלחת גוג ומגוג[

  ].א"ולניצחון המשיח ובנין בית המקדש בב

כמנין) 1411(בגימטריא 
  ואתם תחרישון

מלשון רחושי " תחרישון", "ילחם לכם ואתם תחרישון' ה"התורה אומרת [
ובזכות זה , דרותשכל ישראל ילמדו זוהר הקדוש והא, מרחשי שפתותיינו

  "].ילחם לכם' ה"

      

  



לא  ִּגיַמְטִרָיאֹות ַהֹזַהר

  

כמנין) 1023(בגימטריא 
  שלום על ישראל

  ].כשעם ישראל באחדות לומדים זוהר הקדוש מביאים שלום[

כמנין) 353(בגימטריא 
  מרפא לב

הוא מרפא את הלב לכל , וכן הלומד זוהר בקול" קול הזוהר"הלומד עם [
  ]הצרות והדאגות

  רפא ללבי
  ].א יחלה ויהיה תמיד בריא אולםלימוד הזוהר בקול רפואה ללב של[

  אור עולם
ל על בית "קול הזוהר הוא אור העולם שמאיר לעולם כולו וכמו שאמרו חז[

: ילך ויעסוק באורו של עולם דכתיב): "א"ע' בבא בתרא דף ד(המקדש 
  ]שנקרא אורו של עולם, ""ונהרו אליו כל הגוים"

  סגלה מכל העמים
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ְמעו ") 'שמות יט ה(בלימוד הזוהר יתקיים בנו הפסוק [ מֹוַע ִתׁשְ ְּוַעָתה ִאם ׁשָ ּ ּ
ל ָהָאֶרץ י ִלי ּכָ ים ּכִ ל ָהַעּמִ ִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָלה ִמּכָ ַמְרֶתם ֶאת ּבְ ֹקִלי וׁשְ ּּבְ ּ ּ.["  

  ה ליראיו"סוד הוי
  ]ליראיו והלומדים יזכו לגלויים רוחניים' הוא סוד ה[

  שמחה
  ].ביאה לרוח הקודשושמחה מ, הזוהר זוכים לשמחה בלימוד[

  הגיע הזמן להחליף
  ].ולהתחיל ללמוד זוהר, ל"להחליף את הדמיונות באמונה בדברי חז[

  ה מלך העולם"הקב
ועוד אם מאמין אתה , ה מלך העולם"הזוהר תדע ותחוש שהקבמוד בלי[

   ].רוץ ללמוד זוהר כי זה רצונו יתברך ויתעלה, יתברך מלך העולם' שה

כמנין) 359(בגימטריא 
  עם פלסטיני

 ]הר ננצח את ישמעאל הפלסטיניובלימוד הז[

  חמחג ש
, ה לאנהרא לסיהרא"וזמין קב, )ב"ע' חלק א דף ע(כתוב בזוהר הקדוש [

) ישעיה ל כו(כמה דכתיב , ולאפקא לה מחשוכא בגין ההוא חויא בישא
ה ִי" ה ְואֹור ַהַחּמָ אֹור ַהַחּמָ ְבַעת ְּוָהָיה אֹור ַהְלָבָנה ּכְ אֹור ׁשִ ְבָעַתִים ּכְ ְהֶיה ׁשִ

יֹום ֲחֹבׁש ה תֹו ִיְרָפא' ַּהָיִמים ּבְ ֶבר ַעּמֹו וַמַחץ ַמּכָ ֶּאת ׁשֶ ההוא אור , מאי אור, "ּ
וכל הימים יהפכו לימים טובים . ל"עכ, ה בעובדא דבראשית"דגניז ליה קב

  ].א"בב, ונזכה לחג שמח בביאת המשיח

והיה , ז נאמר"וע: ל"וז, ) פתח ל-א "ף אנתיב פרצו(ומבואר בפתחי שערים 
', אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים גו

ושלימותה היא כאשר , י החמה"שעכשיו הלבנה אין לה אור מעצמה רק ע
י שהיא מתרחקת "וחסרונה ע, היא באה בפניה נגד החמה במילוי הלבנה
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ים בנוקבא עצמה רק שין אורות חדוכן בכל שית אלפי שנין שא. מן החמה
אור ) א"מן החמה שהיא הז(א ומקבלת ממנה "במה שבאה בזיווגה עם ז

, אז הנוקבא סוד הלבנה יהיה לה אור מעצמה' אבל באלף הז, החסדים
שהיא שליטת , במה שאור החמה סוד התיקונים שנעשו בשית אלפי שנין

,  בנוקבא עצמה אורוהם יוסיפו, יעלו למדרגת בינה, הדכורא בחינת חמה
   .והוא אור שבעת הימים, שהיא שביעאה עלייהו, בסוד הארת בינה

      

כמנין) 1435(בגימטריא 
  ישראל יגאלו בזכות אבות

ואמר חזקיה אמר רבי ירמיה ): ב"ה ע"דף מ(כמו שכתוב בגמרא סוכה [
ול אני לפטור את כל העולם כולו מן הדין משום רבי שמעון בן יוחאי יכ

מיום שנבראתי עד עתה ואילמלי אליעזר בני עמי מיום שנברא העולם ועד 
עכשיו ואילמלי יותם בן עוזיהו עמנו מיום שנברא העולם עד סופו ואמר 
חזקיה אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי ראיתי בני עלייה והן 

מהן אם מאה הם אני ובני מהן אם שנים הן מועטין אם אלף הן אני ובני 
ע נגאל במהרה "י זי"ובזכות הנדבקים בתורת הרשב. ל"עכ, אני ובני הן

  ].ברחמים
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כמנין) 1210(בגימטריא 
  פשט רמז דרש סוד

ס ובהתאחדות כל שבטי ישראל בלימוד "יש בתורה ארבעה חלקי פרד[
   ].ס"זוכים לקבל את חלק נשמתו בתורה בכל חלקי הפרד, הקדושהזוהר

כמנין) 1386(בגימטריא 
  ה הוא אוהב רק אותי"הקב

ודע שכל , יתברך' ק ובכך תזכה לאהבת ה"תחזור בתשובה ותלמד זוה[
וכמו שכתוב בזוהר הקדוש שרק , יתברך' הלומד זוהר נקרא בן יחיד אצל ה

  ].מי שלומד תורת הסוד נקרא בבחינת בן

ְצוֹות ַעל ִפי סֹוד ָלה ָלַדַעת ָרֵזי ַהתֹוָרה ְוַטֲעֵמי ַהּמִ ָחְכַמת ַהַקּבָ ְּוָהעֹוֵסק ּבְ ּ ִנְקָרא , ּ

רוך הוא ן ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּּבֵ ְּ ָרִקיַע, ּ ִריך הוא ִמְתָפֵאר ּבֹו ּבָ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּ ָאְמרו , ְּ ְּכמֹו ׁשֶ ִתקוֵנ(ּ ּּבְ י ּ

ִּאם ְכָבִנים ִאם ַכֲעָבִדים: )ּזַֹהר וְבַרְעָיא ְמֵהיְמָנא ָּמאן ְדאֹוִליף ָרִזין ְדאֹוַרְיָתא, ּ ן , ּ ִאיְקֵרי ּבֵ

ְּלַמְלָכא וְלַמְטרֹוִניָתא ר, ּ לֹא ּבָ א , ְּוֲעִייל ּבְ ִגְנֵזי ְדַמְלּכָ ְּוִאית ֵליה ְרׁשות ְוהוְרָמָנא ְלַחֵפׂש ּבְ ּ ּ ּ
ָעא ו ַתְעׁשְ ְּלִאׁשְ טּ ָפַמְלָיא ִדיֵליה, ְּלַקׁשֵ ח ֵליה ּבְ ְתּבַ ִריך הוא ִאׁשְ א ּבְ ְּוקוְדׁשָ ּּ ּ ּ ַּעד ָכאן , ְּ

ִרית ֵחֶלק ב(                                                                  .ְלׁשֹונֹו   )'ַּמֲאָמר יב ֶפֶרק ה' ֵסֶפר ַהּבְ
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ניןכמ) 1686(בגימטריא 
  כל עוד הנר דולק אפשר לתקן

נצל כל רגע ולמד זוהר הקדוש ובכך תתקן את נשמתך ותאיר עיני [
  ].ישראל

כמנין) 308(בגימטריא 
  ביליונר

  ].הר הקדושוהעשיר הגדול היותר בעולם הוא הלומד ז[

  פייגהנחמן בן 
קדוש בכל ל צוה לכולם ללמוד ולסיים את הזוהר ה"זצ שורבינו הקד[

  ].שנה

  מסחר
וילמד בזוהר הקדוש ויזכה אחרים , הסוחר האמיתי לא יבזבז את זמנו[

ֵרי ָאָדם ָמָצא ) יח-פרק ג יג(ויזכור דברי שלמה המלך במשלי , ללמוד ַאׁשְ
ָּחְכָמה ְוָאָדם ָיִפיק ְתבוָנה ֶסף וֵמָחרוץ ְתבוָאָתה: ּ ַחר ּכָ י טֹוב ַסְחָרה ִמּסְ ּּכִ ּּ ּ ּּ :

וו ָבהְיָקָרה ִה ּיא ִמְפִניִנים ְוָכל ֲחָפֶציך לֹא ִיׁשְ ּ ָ ֹמאוָלה : ּ ׂשְ יִמיָנה ּבִ ֹּאֶרך ָיִמים ּבִ ּ ְ

ר ְוָכבֹוד לֹום: עֹׁשֶ ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ ֲחִזיִקים : ּדְ ֵּעץ ַחִיים ִהיא ַלּמַ
ר ה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאׁשָ ּּבָ ּ.[  

  הצופן הגנטי
  ].ק בצופן הגנטי לימוד הזוהרלכל יהודי טמון עמו[
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כמנין) 359(בגימטריא 
  חג שמח

ולא ניתנו ימים טובים לישראל , תלמד זוהר, אתה רוצה לזכות לחג שמח[
  ].אלא כדי שיעסקו בתורה

  אדם נדיב ורחב לב
שמנדב זכויות לאין קץ , מי שהוא נדיב ורחב לב הוא לומד זוהר הקדוש[

  ]א"כותו יבוא משיח צדקינו בבובז, לעם ישראל

  במיטב הארץ
' רוצה ה) " פרק שביעי יא-שער הקדושה  (–כתב בספר ראשית חכמה [

על הקמים בחצות לילה וממתינים עד , "את יראיו את המיחלים לחסדו
הרי מבואר מהמאמרים האלו החיוב המוטל  - .היום לקבל חוט של חסד

וכן מבואר , קשר לילה ביוםהרי על העוסק בתורה מחצות לילה ואילך ל
וכד אתער איילתא , זה לשונו) א"זוהר פרשת ויקרא דף כה סוף ע(עוד שם 

קדישא ברוח צפון נחתא וקם ההוא זכאה דקני לה ואתגבר כאריא תקיפא 
באורייתא עד דאתי צפרא ואזיל בההיא איילתא קדישא לאתחזאה קמי 

  .עד כאן לשונו, מלכא לקבלא חד חוטא דחסד

ה "ואר יותר בבירור ואמרו וקם ההוא זכאה דקני ליה ביאר מורי עהרי מב
שצריך שתהיה קימת חצות להתקשר בשכינה , דבר גדול בדבריו אלו

כאדם המקנא לאשתו שאינו רוצה שתפרד אהבתה ממנו ואין הנאה אלא 
כן הצדיק מקנא שאינו רוצה שתפרד השכינה ממנו ותעזוב , מצד האהבה

ולכן מרוב האהבה שיש לו בה קם לעשות , ואותו ותפרד אהבתה ממנ
רצונה לעסוק בתורה שעל ידי עסק התורה הוא זווגה ובלי ספק שמי 

  .שיקום לעסוק בתורה בחשק אהבה זו הנזכרת לא יבא לו שינה

, ה בדבריו ואתגבר כאריא תקיפא עד דאתי צפרא"י ע"ולזה אמר הרשב
  ,והקם בחצות הוא דוגמת צדיק העליון לסוד הזווג

טרף ) ה, תהלים קיא(על פסוק ) א"פרשת אמור דף צ ע(וכן פירשו בזוהר 
) יב, משלי לא(מהו טרף נתן ליראיו אלא כי כתיב , זה לשונו, נתן ליראיו

מהכא אוליפנא דכל בר נש דלעי , ותקם בעוד לילה ותתן טרף לביתה
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באורייתא בליליא וקם בפלגות ליליא בשעתא דכנסת ישראל אתערת 
תא למלכא והאי אשתתף בהדה והאי אקרי מרי מלכא ויהבין לאתקנא בי

הדא הוא דכתיב ותתן טרף לביתה וחק , ליה כל יומא מאינון תקוני ביתא
מאן ביתא דכל אינון דמשתתפי בהדה בליליא אקרון ביתה בני , לנערותיה

טרף ממש דאיהו נטלא מאתר , מהו טרף, ביתה ובגין כך טרף נתן ליראיו
ומאן זכי להאי , ממרחק תביא לחמה) יא, שם לא(כתיב ד, רחיקא עילאה

מאן דאשתדל , טרף סופיה דקרא אוכח דכתיב יזכור לעולם בריתו
ולא עוד אלא דצדיק חד עילאה אית , באורייתא לאשתתפא בהדה בליליא

והוא אשתתף בהדיה וירתין תרווייהו לכנישתא , ליה לקודשא בריך הוא
והטעם שיזכו . עד כאן לשונו,  ירשו ארץוצדיקים) כט, תהלים לז(דישראל 

, לסוד הטרף הנזכר במאמר הקמים בחצות מפני שהיא מדה כנגד מדה
כמו שהם גורמים להמשכת הברכות ממקום הקדוש כדכתיב שאו ידיכם 

כן ראוי שינתן להם מזונם ) א"ע, פרשת ויקרא דף יג(כמבואר בזוהר , קודש
 המעלה הגדולה שיש לעוסק הרי מבואר. משם ומכלל הן אתה שומע לאו

פרשת (וכן ביארו עוד בזוהר . בתורה מחצות ואילך ומקשר לילה ביום
שיש שבח לתפלת שחרית כאשר האדם מחבר ) א"תרומה דף קלא ע

אמר שם שכאשר מגיע עת הבוקר כדין כרוזא , עמה תורת עסק הלילה
שבחי קדים וקרי אתעתדו קדישי עליונים אינון דמבחן למאריהון אתתקנו ב

זכאה חולקיה מאן דקם מגו , כדין אתפרשו יממא מן ליליא, דיממא
עד כאן , תושבחתא דאורייתא דלעי בליליא בההוא זמנא צלותא דצפרא

 -  .ל"עכ, עיין שם, וכן מבואר גם כן במעלתו בריש פרשת ואתחנן. לשונו
  ].ולומדי הזוהר יזכו לירש במיטב הארץ

כמנין) 774(בגימטריא 
   בריאות וממוןהאהב

הלומד זוהר הקדוש זוכה להיות אהוב למעלה ונחמד למטה ויבורך [
  ].בשפע ובריאות בכל עניניו
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כמנין) 426(בגימטריא 
  שינוי האדם

לימוד הזוהר הקדוש באחדות חברים משנה את האדם לטובה ונהיה [
  ].ריאה חדשהבממש 

  ביעור חמץ
  ].בלימוד הזוהר הקדוש בחבורה מבער את החמץ הרוחני[

  יין משובח
  ].כלימוד הזוהר הקדוש") סוד"יין גימטריה (אין לך יין עתיק ומשובח [

כמנין) 383(בגימטריא 
  איש חסד

וכל המזכה את הרבים זוכה , אתה הגומל חסד האמיתי עם כל היהודים[
ובזכותך לא ] ב"ד ע"ק פרשת תרומה דף קכ"ין זוהועי, י"להבטחת הרשב

שכל , עניים וצרות יתומים ואלמנות ונפדה מכל גזירות קשות ואכזריות
ובפרט ברבים מרבה רחמים וחסדים לכל העולם , הלומד זוהר הקדוש

פלאות כמו שכבר צועקים מאות שנים כל גדולי ישראל נוממשיך ישועות ו
  )].ראה אור הזוהר ותרווה נחת(

  הברכה מצויה
תלמדו זוהר הקדוש ותגלו לכל ישראל את הזכות העצומה והנפלאה [

ותמיד תהיה הברכה מצויה בביתכם ובכל מעשה , בלימוד הזוהר הקדוש
  ].ידיכם

  קול ברמה
ָמע' ּכֹה ָאַמר ה") טז-פרק לא יד(אמר הנביא ירמיה [ ָרָמה ִנׁשְ ְנִהי  קֹול ּבְ

ִכי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבּכָ י ֵאיֶנּנוּּבְ ֶניָה ּכִ ֵחם ַעל ּבָ ֶניָה ֵמֲאָנה ְלִהּנָ ּכֹה ָאַמר . ּה ַעל ּבָ
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ָכר ִלְפֻעָלֵתך ְנֻאם ה' ה י ֵיׁש ׂשָ ְמָעה ּכִ ִכי ְוֵעיַנִיך ִמּדִ ְִמְנִעי קֹוֵלך ִמּבֶ ְ בו ֵמֶאֶרץ ' ְּ ְּוׁשָ
ְְוֵיׁש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתך ְנֻאם ה. אֹוֵיב בו ָבִנים ִלְגבוָלם' ּ ְּוׁשָ בלימוד הזוהר . "ּ

יתברך לרחל אמנו ' הקדוש באחדות בקול ברמה יקויים ההבטחה של ה

בו ָבִנים ִלְגבוָלם ְּוׁשָ   ].א" בב,ּ

כמנין) 388(בגימטריא 
  ה ימלוך לעולם ועד"הוי

אחד ושמו ' ביום ההוא יהיה ה, בלימוד הזוהר ביחד תתגלה מלכות הויה[
  ].אחד

  ים לך מזל טובאנחנו מאחל
ע "י זי"כל המלאכים בשמים ובראשם משה רבינו אליהו הנביא והרשב[

  ].מאחלים לך מזל טוב וברכה והצלחה בכל העניינים

  שיח סוד
ובזה יהיה לך , הזוהר הקדוש הוא שיח סוד שרפי קודש מלאכי מעלה[

  ].ורק לומדי תורת הסוד זוכים לגן עדן העליון, העליוןעדן כרטיס כניסה לגן 

כמנין) 394(בגימטריא 
  דע מה למעלה ממך

ועוד שעל ידי , אם אתה זוכר מה למעלה ממך בוודאי תלמד זוהר הקדוש[
 ].לימוד הזוהר זוכים ליראת שמים בחוש

  דרכי נעם
כל הלומד הזוהר הקדוש מקבל נעימות נפלאה ומתיקות עצומה בכל [

 ].החיים שלו

   הלוחםהיהודיהארגון
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ארגון לומדי הזוהר הם הלוחמים האמתיים נגד קליפת הערב רב וכת [
 ].ובלימוד זוהר הקדוש כוח הקדושה ינצח ויבוא משיח, דליה

כמנין) 389(בגימטריא 
  האיש החכם

וכתב ). ג"עין הקורא נהר י, חסד לאברהם(רק הלומד זוהר בתואר חכם [
ותדעו כי כל התורה שמותיו של , "תהיו כסוס כפרדאל : "ע"א זי"החיד

. 'ד'ר'ומי שאינו מאמין בסוד נשאר פ, ס'ד'ר'ונדרשת פ, הקדוש ברוך הוא
  )] ט, תהלים לב, א"יוסף תהלות להחיד(

  סלמנדרה
אמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר תלמידי ): א"ז ע"דף כ(במסכת חגיגה [

ומה , מר מסלמנדראקל וחו, חכמים אין אור של גיהנם שולטת בהן
סלמנדרא שתולדת אש היא הסך מדמה אין אור שולטת בו תלמידי 

על אחת כמה ' חכמים שכל גופן אש דכתיב הלוא כה דברי כאש נאם ה
  .וכמה

 חיה קטנה שיוצאה מתנור -ה סלמנדרא "ד, )ב"ג ע"ס(י סנהדרין "וברש
 מצינו ובאחז, והסך מדמה אין האור שולט בו, שהאש בוערת בו שבע שנים

  .גם את בנו העביר באש ולא מצינו לו בן אלא חזקיהו) טז' מלכים ב(כתוב 

מפני , וכל לומדי הזוהר הקדוש מוגנים ושמורים מפני האש הנורא בגיהינם
ֵאׁש ְנֻאם ) פרק כג כט(כדכתיב ירמיה ' שעוסקים בתורת ה ֲהלֹוא כֹה ְדָבִרי ּכָ

יׁש ְיפֵֹצץ ָסַלע' ה   .ּוְכַפּטִ

כמנין) 386(בגימטריא 
  בן ישידוד

 מחכה לכל יהודי שילמד זוהר הקדוש כדי שתשוב מלכות בית ךדוד המל[
  ].דוד למקומה בביאת משיח צדקנו במהרה בימינו
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  הבעש״ט
, מחכה לך שתלמד זוהר הקדוש כמו ששאל את המשיח אמתי קאתי מר[

ז "חלק ט(ת קודש וכתוב באגרו, וענה לכשיפצו מעיינותיך חוצה
כיון שזהו : וזה לשונו, אוויטשוביר האחרון מל"ק האדמו"של כ) ו"תתקע'ה

... הכרך השעה להפיץ המעיינות חוצה וביחוד בין אחינו הספרדים שיחיו
ובפרט במאור ואור פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות 

, ניני קבלהשלפני כמה דורות היה זה נחלת הספרדים לימוד הזוהר וע
 ].ועיקר ביאת המשיח תלוי בלימוד הזוהר ועניני קבלה. ל"עכ

  חסידי ברסלב
 ].כל חסידי ברסלב לומדים זוהר בחבורה קדושה[

  לגמול חסד עם כל אדם
ל על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל "הרוצה לקיים דברי חז[

 ].בלימוד הזוהר מקיים שלשתם כאחד, העבודה ועל גמילות חסדים

  מיליון דולר
 ]לימוד שעה זוהר בשבת בשמחה שווה מליון שנה תורה פשט בחול[

  סוף עמלק
 .]ק"בלימוד הזוהר הקדוש נקיים מצוות מחיית עמלק ככתוב בזוה[

  ה ענני"ענני הוי
  ]כל תפילותיך יתקבלו ברצון אם תלמד זוהר הקדוש[

  רופא מומחה
ומתקן כל , וף ונפשע הוא הרופא המומחה הגדול שמרפא ג"י זי"הרשב[

  ].לכך זוכים לומדי זוהר הקדוש, הגלגולים שעברו ושלא יהיו יותר
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כמנין) 386(בגימטריא 

כמנין) עם הכולל 386(בגימטריא 
  אלולחודש

כבר אמרנו למעלה שהזוהר הקדוש הוא הסלמנדרא שמגן ולכן מאוד [
  ].לימוד זוהר הקדוש להתכונן לראש השנהנחוץ בחודש אלול להתחזק ב

  משיח וודאי
  "].בדא יפקון מן גלותא ברחמי"כבר אמרו בזוהר הקדוש [

  שכינה
  ]הלומד זוהר הקדוש מקים שכינתא מעפרא[

  רופא לכל חי
ַּויֹאֶמר ִאם ") ו"ו כ"שמות פרק ט(ישמרהו ככתוב , ה"ורופא כל חי זה הקב[

ַמע ְלקֹול ְיהָֹו מֹוַע ִתׁשְ ה ְוַהֲאַזְנָת ְלִמְצֹוָתיו ּׁשָ ֵעיָניו ַתֲעׂשֶ ר ּבְ ּה ֱאלֶֹהיך ְוַהָיׁשָ ּ ּ ָ

י ֲאִני  ים ָעֶליך ּכִ ְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ל ֻחָקיו ּכָ ַמְרָת ּכָ ְָוׁשָ ּ ּּ
 וכבר אמרו רבותינו שבלימוד זוהר הקדוש חוזרים בתשובה ".ְָיהָֹוה רְֹפֶאך

  )].ועיין אור הזוהר באריכות(, המצוות ביראה ואהבהומקיימים כל 

כמנין) 610(בגימטריא 
  דור שכולו זכאי

דהלומד זוהר הקדוש גם , )סופר(ידוע מה שפסק הכף החיים : הקדמה[
וכבר הבטיחו משה רבינו ואליהו , בלי הבנה נחשב לו כלימוד הקבלה

הזוהר הקדוש יצאו מן הגלות ע דבספר "הנביא לרבי שמעון בר יוחאי זי
  .א"בב, השם יזכינו יראו עינינו וישמח לבנו, ברחמים ובלי נסיונות
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ה "ביקש הקב) וראה בספר שירה וזמרה(, ל בגמרא סנהדרין"אמרו חז
וכל , ומפני שלא אמר שירה נפסד, לעשות את חזקיהו המלך למשיח

ם דמפני א ש"ומבאר המהרש, העולמות התחננו לפני השם יתברך על זה
שלא היה כדורו של חזקיהו מדן ועד באר שבע אפילו תינוקות קטנים 

ולכן היה דור שכולו , כולם ידעו את הלכות החמורות של טומאה וטהרה
  .ומי יודע מתי יהיה שוב, זכאי

ע "א זי"ל והגר" הרמח,ש" הרש,ו"ואמרו כל הקדושים ובראשם המהרח
אז , וד וחכמת הקבלהדרק כאשר כולם ילמדו זוהר הקדוש תורת הס

ולימוד חכמת , ומובן מפני שבזה יהיו דור שכולו זכאי, תבוא הגאולה
 ]הקבלה מביא לדור שכולו זכאי

  אתרוג
ועוד , שיש לו גם ריח וגם טעם, בארבעת המינים האתרוג הוא הכי מושלם
וכל זה מרמז שבלימוד חכמת , דוד המלך נמשל לאתרוג שדומה ללב

  .א"אתרוג ויזכו למלכות דוד בבהקבלה יזכו לשלימות כ

בלי עצבות
בלימוד חכמת הקבלה תגורש הסטרא אחרא שממנה העצבות כמו 

ובשלימות הלימוד , "והסר ממנו יגון ואנחה", י על התפילה"שביאר האר
 .יזכה לששון ושמחה

  דרכי שלום
  .זהו דרך התורה של דרכי שלום

  האור שבכולם
ועתה על ידי לימוד , ים שבכל דורזהו האור הגנוז שבתורה שגנוז לצדיק
 .הזוהר הקדוש יכול כל אחד לזכות לכך

  הבאנו שלום עליכם
  .בלימוד חכמת הקבלה יבוא שלום האמיתי

  הלהבה הנצחית
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היא הבוערת בכל אחד ואחד ללא הפסק ללמוד את הזוהר הקדוש המאיר 
כמו שכתוב בזוהר , ולימוד תורת הקבלה הוא עיקר חיותה, את הנשמה

 .ש דעל ידי לימוד הסוד זוכה לכל חלקי הנשמה שלוהקדו

  לחיות בעולם הבא
, ולחיות לעולם הבא, רק בלימוד חכמת הקבלה זוכה ליכנס לגן עדן העליון

 . ולהרגיש עוד בחיותו בעולם הזה טעם גן עדן ומעין עולם הבא

  מעשר
ועוד לעשר , כל אחד חייב להקדיש מעשר מזמונו ללימוד תורת הסוד

וכמו שאמר הגאון הקדוש , זכות אחרים ולהפיץ את הזוהר הקדושמזמנו ל
דכל מה שזכה לחלקי התורה , ל"רבי שמעון יהודה הכהן שקאפ זצ

  . וחידושיה הוא מחמת שעישר משמנו לזיכוי הרבים

שלימוד חכמת הקבלה ותורת הסוד סגולה , ועוד מעשר מלשון עשירות
ודרשו בספרים הקדושים . לעשירות ברוחניות וגשמיות ולאריכות ימים

  .מעון שמנה לחמו'בי ש'מר ר'לימוד א'מ, ר שמנה לחמו'ש'א'מ"

כמנין) 725(בגימטריא 
  אנחנו דור שכולו זכאי

  .בלימוד זוהר הקדוש אנחנו דור שכולו זכאי ומיד מגיע המשיח לגאולנו

  לארץ בוא יבוא שלום
  .א"ויבא שלום אמיתי על ארץ ישראל בב

  אמהותארבע
ות הקדושות יעמוד לנו המיבזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו וזכות הא

  .ולכל זה נזכה על ידי לומדי זוהר הקדוש
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כמנין) 730(בגימטריא 
  שיהיה שמחה אהבה בלב

ויש אחדות , כך מתרבה הקדושה והשמחה וכולם אוהבים זה את זה
ליהו זכור לטוב לבשרינו בשורות טובות בגאולה ומיד יבוא א, בלבבות

  .א"השלימה בב

כמנין) 728(בגימטריא 
  גמר חתימה טובה

כל לומדי הזוהר הקדוש יזכו לגמר חתימה טובה ולשנה נפלאה ובשורות 
  .טובות לכן רוץ ורשם בספר החיים של לומדי תורת חיים

כמנין) 636(בגימטריא 
  מסכתסיום

י ונחשב ליומא טבא לרבנן "הלומד זוהר במירון מתקשר לנשמת הרשב
 . ושמחתו גדולה כסיום מסכת

  העיןראש
רפואה לראש ולעין ועוד הוא נחשב לראש ועיני העדה שמציל את כלל 

  .ישראל

    
  פנהראש

 .ממנו יתד ממנו פינה לכל דבר שבקדושה

  שיעורים
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ר הקדוש ונחשב לכם שאתם דבוקים ונמצאים כל הרבו שיעורים בזוה
 .י במירון"הזמן אצל הרשב

  שמחו צדיקים בהויה
ובלומדכם זוהר , קבלת פני רבו כקבלת פני השכינה, ל הקדושים"אמרו חז

, הקדוש במירון אתם צדיקים ושמחים ומשמחים וגורמים ליחוד העליון
  .ונחת רוח לפניו יתברך

כמנין) 1024(מטריא בגי
  בעזרת השם

אתה רוצה לעזרת השם בכל עניניך ברוחניות ובגשמיות תלמד את 
  .האידרות הקדושות

  זאת התורה
לכל אחד ואחד ללמוד את האדרות הקדושות ועוד , זאת חוקת התורה

 . כידוע מגדולי המקובלים, דכל תורת הסוד כלולה באדרות

  חתונת כסף
ילמד את האדרות , להיות חתן תורה אמיתימי שנכספה נפשו ונשמתו 

 . י תמליץ טוב בעדו בזה ובבא"הקדושות ויזכה שנשמת הרשב

  לולב אתרוג ערבה הדס
בעם ישראל יש ארבעה מינים של יהודים ומצוה לאגד ולאחד את כולם 

ולימוד הזוהר הקדוש מאחד את כל עם ישראל , ורק כך יבוא משיח
  .באמת

  נישואין מאושרים
ואין , צריך לשמח את השכינה הקדושה, זכות לנישואין מאושריםהרוצה ל

לך תיקון וקישוט להשכינה הקדושה יותר מלימוד הזוהר הקדוש 
 .ועל כן זוהי חובה קדושה על כל יהודי, והאידרות

  רשע אבד מן העולם טובה באה לעולם
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נים מן העולם ימ והאידרות יאבדו כל הרשעים וכל הבלימוד הזוהר הקדוש
 .בה וברכה יבוא על ישראלוטו

  תוספי תזונה
והמזון הכי משובח והכי מעולה הוא , אי אפשר לחיות בלי מזון לנשמה

  .לימוד הזוהר הקדוש

כמנין) 1391(בגימטריא 
  מזל טוב ליום הולדתך עד מאה ועשרים

מת תחיה ואז בא, אם תלמד את הזוהר הקדוש תזכה לתקן את כל ימיך 
כי הם חייך . "עד מאה ועשרים שנה שכל החיים שלך יהיו מלאים בתורה

 "ואורך ימיך

  עזרה לאישה חולת סרטן
שזה , ובתיקון השכינה הקדושה, השכינה הקדושה בצער ואין שם על לב

ַּוֹיאֶמר "י זוכים לכל הרפואות שבעולם "נעשה על ידי לימוד תורת הרשב
ַמע ְלק מֹוַע ִתׁשְ ה ְוַהֲאַזְנָת 'הֹול ִּאם ׁשָ ֵעיָניו ַתֲעׂשֶ ר ּבְ ּ ֱאלֶֹהיך ְוַהָיׁשָ ּ ּ ָ

ים  ְמִתי ְבִמְצַרִים לֹא ָאׂשִ ר ׂשַ ֲחָלה ֲאׁשֶ ל ַהּמַ ל ֻחָקיו ּכָ ַמְרָת ּכָ ְּלִמְצֹוָתיו ְוׁשָ ּּ
י ֲאִני    .)ו"ו כ"שמות ט( .ָ רְֹפֶאך'הָָעֶליך ּכִ

כמנין) 1432(בגימטריא 
  רק בריאות ואושר

ְַאך טֹוב ָוֶחֶסד ", הלומד זוהר הקדוש בשבת יזכה לרק בריאות ואושר
ֵבית ה ְבִתי ּבְ ל ְיֵמי ַחָיי ְוׁשַ פוִני ּכָ ִּיְרּדְ , )'ו ג"תהילים כ( "יםְ ְלאֶֹרך ָיִמ'ּּ

, לאורך ימים שהוא שבת קודש מעין עולם הבא' שבזכות שנשב בבית ה

ל ְיֵמי ַחָייְַאך טֹוב ָוֶחֶס" -נזכה ל  פוִני ּכָ ּד ִיְרּדְ ּ."  
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כמנין) 1143(בגימטריא 
אריכות ימים ושנים

כל הלומד זוהר הקדוש בשבת קודש זוכה לאריכות ימים ושנים בעולם 
  .הזה ובעולם הבא

  חג שבועות שמח
כידוע דברי הבן איש חי והכסא מלך שהלומד שעה זוהר הקדוש בשבת 

וממילא הוא לו כיום קבלת התורה ומגיע לו על , שנה תורהנחשב כאלף 
  . זה חג שבועות שמח

  לידתו של המשיח
תלמד שעה זוהר הקדוש בשבת ויתנוצץ ותאיר ותתגלה נשמתו של 

  .א"משיח צדקינו בב

כמנין) 1464(בגימטריא 
  שהשם ישמח אתכם

ל קדושת השבת גם בדיבור יזכה הלומד זוהר הקדוש בשבת ושומר ע
  .לשמחה אמיתית מהשם יתברך

  "מרפא כמו אלף שנה תורה"
את דברי רבי שמעון בר יוחאי , הביאו רבותינו בעלי התוספות בגמרא שבת

ה שאסור לדבר דיבורי חול בשבת קודש ולכן תנצל כל רגע בשבת "ע
 ללימוד זוהר הקדוש ותזכה לרפואת הנפש ורפואת הגוף ויחשב לך

  .בשמים כל שעה כמו שלמדת תורת הנגלה אלף שנה
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כמנין) 1709(בגימטריא 
  ו מרפא ותיקון מיוחד לכל היהודיםלכל בשר

, לימוד זוהר הקדוש בשבת מתקן את כל נשמות היהודים  מכל הגלגולים
  .ומיד יבוא משיח, ולהבדיל גם הנפטרים, החיים

 כמנין )1222(בגימטריא 
  מאחל חג שבועות שמח

כשכל היהודים יקבלו בקבלה אמיתית ללמוד זוהר הקדוש באחדות גמורה 
  .הוא כמו קבלת התורה בהר סיני

י ): ב"א ע"דף רמ(וכתוב בזוהר הקדוש פרשת פנחס  י ֶאְלָעָזר ְוִרּבִ ָּאתו ִרּבִ
ַאר ַחְבַרָייא א וׁשְ ַּאּבָ יהְו, ּ ְתָטחו ַקּמֵ ִּאׁשְ ּ א. ּ י ַאּבָ ִאְלָמֵלא ָלא , ָאַמר ִרּבִ

א ְבִריך הוא, ִּאְתְמַסר אֹוַרְייָתא ְבטוָרא ְדִסיַני ֶּאָלא ְדָאַמר ֻקְדׁשָ ְ ָהא ַבר , ּ
יִלי ֵיי ְלָעְלָמא, יֹוָחאי אֹוַרְייָתא ְוִסְתִרין ּדִ   .ּדַ

י ַאּבָ]: לשון הקודש[ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ או ַרּבִ חו ּּבָ ַתּטְ ָאר ַהֲחֵבִרים ְוִהׁשְ ּא וׁשְ ּ ּ
א. ְלָפָניו י ַאּבָ ַהר ִסיַני, ָאַמר ַרּבִ ָהָיה , ִּאם לֹא ִנְמְסָרה ַהתֹוָרה ּבְ ֶּאָלא ׁשֶ

רוך הוא ּאֹוֵמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָת, ּ ן יֹוַחאי הוא ַהתֹוָרה ְוַהּסְ ֲּהֵרי ּבֶ ּ ִלי ּ י -ִּרים ׁשֶ  ּדַ
  .ָלעֹוָלם

  רפואת הגוף והנפש
 .לת לימוד הזוהר הקדוש הוא קבלת התורה ורפואה לנפש ולגוףבקב

  מזל אושר בריאות ואהבה
  .אהוב למטה ונחמד למעלה, וזוכים למזל אושר בריאות ואהבה
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כמנין) 1223(בגימטריא 

  אליהו ומשיח מגיעים תיכף מיד לגאול
רק לקבל בהחלטה גמורה , בואו וראו מה נשאר לכםאחינו בני ישראל 
, גדולים וקטנים זקנים עם נערים, ללא יוצא מן הכלל, ללמוד זוהר הקדוש
כמו שכבר אמרו כל גדולי הדורות , חכמים ומקובלים, למדנים ופשוטים

ומי לא , ובזה תבוא הגאולה תיכף ומיד, ע למאות ולאלפים"א וזי"שליט
על כן כל אחינו היהודים האמתיים , הערב רברוצה שתבוא הגאולה רק 

בואו ונתאחד למען להקים השכינה ולסעדה ותבוא הברכה והגאולה 
  . בקרוב במהרה בימינו אמן ואמן

  



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
  "ְּמאֹורֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .א
ִּהְתַגלות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ב ּ ּ ּ"  
ִּאְגרֹות ַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ג ּ"  
  "ְּוַהֹזַהרל "ָהַרְמַח"ֵסֶפר   .ד
  "'ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה"ֵסֶפר   .ה
יַח ְוַהזַֹהר"ֵסֶפר   .ו ַּהָמׁשִ ּ"  
ַּהַצִדיִקים"ֵסֶפר   .ז   "ְּוַהֹזַהר ּ
ּבֹונֹות"ֵסֶפר   .ח   "ַּהזַֹהר ֶחׁשְ
ְעִתי"ֵסֶפר   .ט ְלִתי ְונֹוׁשַ ִּקּבַ ּ"  
 "ֵּאֶלה ִמְקָרֵאי קֹוֶדׁש"ֵסֶפר   .י

 "ַּהזַֹהרֲהָפַצת "ֵסֶפר   .יא
ים"ֵסֶפר   .יב   "ַּמְצִדיֵקי ָהַרּבִ

 



  

  :ּב ְסָפִרים ִנְפָתִחים"ּובֹו י
ְּתׁשוַבת "ֵסֶפר   .א ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִנְפָלאֹות "ֵסֶפר   .ב
ְּתִהלֹות "ֵסֶפר   .ג  "ַּהזַֹהרּ
ְּגֻאַלת "ֵסֶפר   .ד ּבִּ  "י"ָהַרׁשְ
ְמִחיַצת "ֵסֶפר   .ה ּבִּבִ  "י"ָהַרׁשְ
 "ַּהזַֹהרִמְפֲעלֹות "ֵסֶפר   .ו
ּבִאֹור "ֵסֶפר   .ז  "י"ָהַרׁשְ
 "ַרבְוָהֵעֶרב ַּהזַֹהר "ֵסֶפר   .ח
ּבְִּזכוָתא "ֵסֶפר   .ט  "י"ְּדַרׁשְ
 "ַּהֹזַהרִגיַמְטִרָיאֹות "ֵסֶפר   .י

ַער "ֵסֶפר   .יא ַּהִתקוִניםׁשַ ּ ּ" 
יָרה "ֵסֶפר   .יב ר  - ְוִזְמָרהׁשִ  "יֹוַחאיּבַ

 


	שער
	שער החיצון מאורות הזוהר
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער החיצון מצדיקי הרבים
	ספר מאורות הזהר
	1 - ספר מאורות הזהר
	2 - ספר התגלות הזהר
	3 - אגרות הזהר
	4 - הרמחל והזהר
	5 - ספר עת לעשות לה
	6 - ספר המשיח והזוהר
	7 - ספר הצדיקים והזהר
	8 - ספר חשבונות הזהר
	9 - ספר קבלתי ונושעתי
	10 - ספר אלה מקראי קודש
	11 - ספר הפצת הזהר
	שער מצדיקי הרבים
	פנים השער למצדיקי הרבים
	12 - ספר מצדיקי הרבים

	פנים השער
	12 - ספר מצדיקי הרבים




